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INLEIDING 

 

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) is het samenwerkingsverband van de twee 

beroepsorganisaties van gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen): het Nederlands Instituut 

van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). 

De belangrijkste taak van de FGzP is de regeling van wettelijke specialismen voor psychologen in 

de gezondheidszorg. Het gaat hier om specialismen zoals bedoeld in de Wet Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg (BIG). Tot op heden is sprake van twee specialismen: het specialisme 

klinische psychologie (erkend in 2006) en het specialisme klinische neuropsychologie (2008). 

 

Naast het bestuur, belast met het besturen van de vereniging, kent de FGzP de volgende organen: 

o het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (CSG), belast met de aanwijzing van 

specialismen en de regelgeving ten aanzien van de aangewezen specialismen; 

o de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG), belast met de 

registratie van specialisten en de erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders; 

o de adviescommissie ex. art 33 Algemene Wet Bestuursrecht, belast met de behandelingen van 

bezwaren tegen besluiten van de RSG; 

o de accreditatiecommissie herregistratie, belast met de accreditatie van bij- en 

nascholingsaanbod in het kader van de herregistratie specialismen 

gezondheidszorgpsychologen. 

Samenstelling, taken en werkwijze van het College, de registratiecommissie en de adviescommissie 

zijn vastgelegd in de Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog. Samenstelling, taken en 

werkwijze van de accreditatiecommissie herregistratie zijn vastgelegd in de Kaderregeling 

Accreditatie Herregistratie.  

 

Het bestuur en de overige organen van de FGzP worden ondersteund door het bureau.  

Dit verslag is gebaseerd op de verslagen van de verschillende organen. De verantwoordelijkheid 

voor dit verslag berust bij het bestuur.  
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I. BESTUUR 

 

1. Inleiding 

Conform de statuten van de FGzP is het bestuur belast met het besturen en vertegenwoordigen 

van de vereniging. Statutair bestaat het bestuur uit zes natuurlijke personen, te weten vier 

bestuursleden A en twee bestuursleden B. Bestuursleden A worden benoemd door de algemene 

ledenraad uit een bindende voordracht van het NIP. Bestuursleden B worden benoemd door de 

algemene ledenraad uit een bindende voordracht van de NVO. De samenstelling van het bestuur 

moet zodanig zijn dat het belang van de verschillende werkvelden van 

gezondheidszorgpsychologen daarin voldoende is vertegenwoordigd. 

Naast het bestuur kent de FGzP een algemene ledenraad. Deze heeft tot taak toezicht te houden 

op het beleid van de FGzP. De algemene ledenraad vergadert ten minste tweemaal per jaar, in het 

voorjaar voor de goedkeuring van de jaarrekening en in het najaar voor de goedkeuring van de 

begroting en het jaarplan. 

 

2. Samenstelling en bijeenkomsten 

Bij de aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit vijf leden, vier bestuursleden namens 

het NIP en één bestuurslid namens de NVO. Er was één vacature voor een bestuurslid namens de 

NVO. In deze vacature werd op 29 augustus voorzien door de benoeming van mw. M. van Korlaar. 

Op 25 september nam het bestuur afscheid van dr. H.F.A. Diesfeldt. Han Diesfeldt maakte sinds 

september 2004 deel uit van het bestuur. Tot zijn opvolger werd op 27 november benoemd mw.dr. 

M.J.E. van Zandvoort.  

Zie voor een compleet overzicht van de bestuurssamenstelling op 1 januari en 31 december van 

het verslagjaar bijlage 1.  

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze functie werd in het verslagjaar 

vervuld door drs. P. van Drunen. Daarnaast neemt het hoofd bureau, drs. M.J. Eujen, deel aan de 

bestuursvergaderingen om te adviseren over zaken die de bedrijfsvoering van de FGzP betreffen.  

In 2012 vergaderde het bestuur vijf maal. De ledenraad kwam drie maal bijeen. 

 

3. Activiteiten 

De belangrijkste taak van het bestuur is het besturen van de FGzP. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijkheid voor vaststelling van het werkplan en de begroting en de facilitering en 

aansturing van de andere gremia. Voorts benoemt het bestuur de leden van het College, de RSG, 

de adviescommissie en de accreditatiecommissie. Daarnaast heeft het bestuur op basis van de 

specialismenregeling een adviesfunctie ten aanzien van bepaalde besluiten van het College en dient 

zij deze besluiten, tezamen met een eventueel advies, ter goedkeuring voor te leggen aan de 

Minister.  

 

A. Viering tienjarig bestaan FGzP 

Op 27 februari was het tien jaar geleden dat de FGzP werd opgericht. Dit jubileum werd op 8 maart 

gevierd met een symposium, getiteld Specialismen in ontwikkeling. Centraal op dit symposium 

stonden twee thema’s: de ontwikkeling van de specialistenopleidingen tot klinisch psycholoog en 

klinisch neuropsycholoog en de maatschappelijke positie van klinisch psychologen en klinisch 
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neuropsychologen. Sprekers op het symposium waren dr. G. Keijsers en drs. F. Zwanepol (over de 

opleiding) en dr. A. de Keijser en dr. J. Dijkstra (over de positie van de specialist). De leiding van 

de dag was in handen van FGZP-voorzitter drs. J.M.H.P. Timmermans, die tevens een korte 

inleiding verzorgde over de geschiedenis van de FGzP.  

Het symposium vond plaats in het Jacobitheater in Utrecht en werd bezocht door ruim zestig 

personen.  

 

B. Meerjarenbeleidsplan 

In 2012 vond een intensieve gedachtewisseling plaats met de leden over de taak van de FGzP, de 

verhouding van de FGzP tot haar leden en de interne organisatie van de FGzP. De resultaten 

daarvan zullen in 2013 worden betrokken bij de opstelling van een meerjarenbeleidsplan, evenals 

externe ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van een nieuwe governancestructuur en de 

dringende wens van VWS om te komen tot een alomvattend opleidingsregister voor de Gz-

beroepen en de psychotherapeuten. 

 

C. Verzoek toetreding nieuw lid 

Medio 2011 ontving de FGzP een verzoek van de Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en 

Klinisch pedagogen met een academische opleiding (BOKA) tot toelating als lid. Begin 2012 vond 

hierover een oriënterend overleg plaats tussen delegaties van het bestuur van de FGzP en het 

bestuur van BOKA. Dit leidde tot de door beide partijen onderschreven conclusie dat toetreding van 

BOKA tot de FGzP niet opportuun was.  

Op 16 november 2012 werd een verzoek tot toelating als lid ontvangen van de Nederlandse 

Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). Dit verzoek is in 

2013 in behandeling genomen. 

 

D. Advisering 

In 2012 werden adviezen uitgebracht aan het College inzake de volgende voorgenomen besluiten: 

het besluit herintreding, het besluit erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog, het besluit 

erkenningseisen opleiding klinisch neuropsycholoog, het besluit supervisie, leertherapie en 

werkbegeleiding opleiding klinisch psycholoog en het besluit supervisie en werkbegeleiding 

opleiding klinisch neuropsycholoog.  

 

E. Benoemingen 

Een belangrijke taak van het bestuur is de adequate bemensing van de organen van de Federatie. 

Daarbij is het bestuur afhankelijk van voordrachten van vertegenwoordigende organisaties, 

waaronder de leden en de opleidingsinstellingen. 

Bij het begin van het verslagjaar bestond een groot aantal vacatures. In de loop van het 

verslagjaar heeft het bestuur zich beijverd voor de vervulling hiervan. In dit kader werd onder 

andere enkele malen overlegd met de leden over dit onderwerp en werden functieprofielen 

samengesteld en verspreid voor leden van het College en de RSG. Het resultaat van deze 

inspanningen was in het verslagjaar beperkt: per ultimo 2012 was het aantal vacatures in de 

verschillende gremia ongeveer gelijk aan het aantal vacatures per 31 december 2011.  
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F. Evaluatie en bijstelling accreditatieregeling 

In 2012 werd de regeling voor accreditatie van bij- en nascholing in het kader van de herregistratie 

geëvalueerd. In dit kader werd een enquête gehouden onder aanbieders van bij- en nascholing. De 

enquête werd ingevuld door 96 respondenten (48%). De evaluatie werd uitgevoerd door twee 

externe adviseurs, Maryse Broek (Klasse! Onderwijs & Opvoeding) en Titia Buising (TB 

Onderwijsadvies). De resultaten werden gepubliceerd in het rapport ‘Optimalisering van het 

accreditatiesysteem bij- en nascholing’, dat in maart 2012 verscheen. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is in het najaar een begin gemaakt met de 

aanpassing van de accreditatieregeling en de accreditatieprocedures. Dit proces zal in 2013 worden 

afgerond. 

 

G. Beroepzaken accreditatie 

Krachtens de Kaderregeling Accreditatie Herregistratie fungeert het bestuur van de FGzP tevens als 

beroepsinstantie voor beroep tegen beslissingen van de accreditatiecommissie herregistratie. In 

2012 waren er geen beroepszaken. 

 

H. Financieel beheer 

In 2012 vond een wisseling van accountant plaats. De controle over 2011 gaf aanleiding tot een 

kritische management letter, waarin een aantal zwakke punten in het financieel beheer van de 

FGzP werden gesignaleerd. Deze punten zijn besproken met de leden en in het najaar van 2012 

vrijwel geheel opgelost. 
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II. COLLEGE SPECIALISME GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG (CSG) 

 

1. Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is het College Specialismen 

Gezondheidszorgpsycholoog het orgaan dat verantwoordelijk is voor de aanwijzing van 

specialismen en de regelgeving omtrent deze specialismen, waaronder de opleidingseisen en de 

eisen voor (her-)inschrijving in het register.  

Belangrijke aandachtspunten voor het College in 2012 waren de modernisering van de 

specialistenopleidingen, de voorbereiding van de instelling van een opleidingsregister en de 

evaluatie en bijstelling van de regelgeving ten aanzien van de specialismen en van het Besluit 

herregistratie.  

 

2. Samenstelling en bijeenkomsten 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog dient het College te bestaan uit 

minimaal tien gewone leden. Minimaal de helft van hen zijn specialistenpractici, benoemd op 

voordracht van de beroepsverenigingen; de overigen zijn hoofdopleiders, benoemd op voordracht 

van de opleidingsinstellingen. Voor elk van de leden dient tevens een plaatsvervanger benoemd te 

worden. Daarnaast onderscheidt de regeling adviserend leden, onder wie vertegenwoordigers van 

brancheorganisaties en van een aantal andere bij het werk van het College betrokken instanties en 

groeperingen, zoals de Registratiecommissie, praktijkopleiders en gz-psychologen in opleiding tot 

specialist. 

In 2012 werd afscheid genomen van mw. drs. C.M.A. van Laarhoven-Aarts, lid namens de NVO en 

drs. J.A.M. Baas, adviserend lid namens de Kamer Gz-Psycholoog. Als nieuw lid werd benoemd 

mw. drs. M.J.A.C.P. Baartman-Van Mook.  

Per eind 2012 telde het College twee vacatures voor gewone leden, beide namens de NVO. 

Daarnaast was er één vacature voor een adviserend lid en acht vacatures voor plaatsvervangend 

leden.  

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden. 

 

Als secretaris trad evenals in voorgaande jaren drs. P. van Drunen op.  

Tijdens de verslagperiode kwam het College vijf maal bijeen, waarvan één maal in een 

gezamenlijke vergadering met de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en de Kamer 

Psychotherapeut. 

 

3. Activiteiten  

A. Ontwikkeling beroeps- en opleidingsgebouw gz-psycholoog 

Sinds de invoering van de wet BIG (1995) heeft het opleidings- en beroepsgebouw van de 

gezondheidszorgpsycholoog zich in snel tempo ontwikkeld. Na de totstandbrenging van het 

basisberoep (gz-psycholoog, 1998) en de twee specialismen (klinisch psycholoog, 2005 en klinisch 

neuropsycholoog, 2008) is het accent verschoven naar de ontwikkeling van profielen: éénjarige 

aanvullende opleidingen na de basisopleiding tot gz-psycholoog, gericht op een bepaald werkveld 

en/of een bepaalde problematiek. Naast de eerder reeds erkende profielen (eerstelijnspsychologie, 
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ouderenpsychologie en verslavingspsychologie) werd in 2012 de forensische psychologie door het 

CONO erkend als vierde profiel. 

Met betrekking tot het beroeps- en opleidingsgebouw waren in 2012 twee ontwikkelingen aan de 

orde: (1) de discussie over de verdere ontwikkeling van profielen en (2) de discussie over de 

mogelijke ‘opwaardering’ van de psychotherapie tot specialisme van de 

gezondheidszorgpsychologie. 

 

Profielen 

Inzake profielen heeft het College een volgende rol; de primaire verantwoordelijkheid hiervoor 

berust bij het CONO en de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog.  

Begin 2012 stelde het CONO de notitie ‘Definitieve uitgangspunten voor profielbeleid 2012 en 

verder’ vast. Het voornemen was op basis hiervan in 2012 het beleid met betrekking tot profielen 

verder uit te werken in de te vormen bestuurscommissie ‘Innovatie’. Dit is niet geschied. Ook de 

Kamer Gezondheidszorgpsycholoog heeft op dit punt geen initiatieven ontplooid. 

 

Psychotherapie als specialisme 

In 2011 heeft overleg plaatsgevonden tussen de NVP en het College over de mogelijkheid tot 

‘opwaardering’ van de psychotherapie tot specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. De NVP 

is van mening dat dit de transparantie van het beroeps- en opleidingsgebouw in de GGZ ten goede 

zou komen. September 2011 is een commissie van de NVP geïnstalleerd die dit scenario verder 

gaat onderzoeken. Het College participeerde in deze commissie. 

De commissie heeft in juni 2012 haar werkzaamheden afgerond met een rapport aan het bestuur 

van de NVP. Naar verwachting zal het bestuur van de NVP in de loop van 2013 een standpunt 

innemen over het rapport.  

 

B. Positionering specialismen 

De maatschappelijke positionering van specialismen is voor het College een permanent punt van 

aandacht. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Werkgroep Klinisch Psycholoog en Klinisch 

Neuropsycholoog. Dit heeft onder andere geresulteerd in het jaarlijkse congres voor klinisch 

psychologen en klinisch neuropsychologen, dat in 2012 voor de vierde maal werd gehouden.  

Gezamenlijke projecten van College en Werkgroep voor 2012 betroffen een voortzetting van 

lopende projecten: 

• Professioneel Statuut. Het rapport van het in 2011 verrichte onderzoek naar het Professioneel 

Statuut werd op 31 januari besproken in het College. Op 8 maart vond een presentatie plaats 

van het rapport tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de FGzP. 

In maart werd een rondetafelconferentie gehouden over het rapport, in het kader van het 

Jaarcongres klinisch psycholoog klinisch neuropsycholoog. 

• Profielschets klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog. Begin 2012 hebben College en 

Werkgroep een opdracht geformuleerd voor de samenstelling van een profielschets klinisch 

psycholoog/klinisch neuropsycholoog. Een eerste versie van de schets kwam begin 2013 

gereed. Wegens agendadruk is besloten af te zien van de in het werkplan opgenomen 

invitational conference over de maatschappelijke positie van de klinisch psycholoog en de 

klinisch neuropsycholoog.  
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C. Aanpassing deskundigheidsomschrijving/Onderwijskundige modernisering opleidingen 

De afgelopen jaren is door College en opleidingsinstellingen veel energie gestoken in de 

onderwijskundige innovatie van de psy-opleidingen. Centraal hierin staat de invoering van 

competentiegericht opleiden. Na een beschrijving van de competenties van de gz-psycholoog kwam 

begin 2011 een eerste versie gereed van een competentieprofiel van de klinisch psycholoog. Na 

bespreking in het College is dit bijgesteld. Hierbij is nadrukkelijk gestreefd naar afstemming van de 

competenties op die van de gz-psycholoog en de psychotherapeut.  

Op basis van het competentieprofiel is in 2012 het opleidingsplan voor de opleiding tot klinisch 

psycholoog uitgewerkt. Dit opleidingsplan is begin 2013 vastgesteld door het College.  

In 2012 is ook een aanzet gegeven tot een competentieprofiel en opleidingsplan van de klinisch 

neuropsycholoog. Deze zullen naar verwachting medio 2013 aan het College worden voorgelegd.  

Ten behoeve van de implementatie van de opleidingsplannen vond op 15 juni een congres plaats 

over de modernisering van de opleidingen, onder de titel Onderwijsvernieuwing met Ambitie en 

Passie. Het congres was een initiatief van de Stuurgroep Modernisering psy-opleidingen en de zes 

opleidingsinstellingen en vond plaats in Amsterdam. 

 

D. Regelgeving 

Afstemming regelgeving en toezicht 

In verband met agendadruk werd afgezien van de voorgenomen gezamenlijke conferentie van 

College en RSG over de ervaringen die zijn opgedaan met de toepassing van de besluiten, en de 

wijze waarop de afstemming tussen regelgeving en toezicht kan worden verbeterd. In plaats 

daarvan werden twee gezamenlijke commissies van College en RSG ingesteld, die op voorstellen 

hebben ontwikkeld voor betere afstemming inzake erkenningseisen voor en toezicht op de 

opleidingen en voor regelgeving en uitvoering op het gebied van herregistratie. 

 

Kwalificatie-eisen functionarissen praktijkopleiding 

In 2011 verscheen het rapport van de commissie praktijkbegeleiding psychologische BIG-beroepen. 

In dit rapport wordt een voorstel gedaan over de vereiste kwalificaties voor de verschillende 

begeleidingsfunctionarissen in de praktijkopleiding van gz-psychologen, gz-psycholoog-specialisten 

en psychotherapeuten (praktijkopleider, werkbegeleider, supervisor).  

Op basis van dit rapport werd een begin gemaakt met de aanpassing van de besluiten 

Erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog, Erkenningseisen opleidingseisen klinisch 

neuropsycholoog en Supervisie en leertherapie opleiding klinisch psycholoog. Daarnaast vond 

nadere afstemming plaats met de Kamer Psychotherapie over de kwalificatie-eisen eisen voor 

begeleidingsfunctionarissen in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog. Dit in verband 

met het feit dat de opleiding tot klinisch psycholoog tevens leidt tot een volledige vrijstelling voor 

de opleiding tot psychotherapeut, en kwalitatief dus aan dezelfde eisen moet voldoen als de 

opleiding tot psychotherapeut.  

Naar verwachting zullen de betreffende besluiten medio 2013 definitief worden vastgesteld. 
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Kwaliteitskaders CONO-opleidingen/erkenningseisen (praktijk)opleiding 

Het College participeerde in 2011 in het door het CONO geïnitieerde project ‘Kwaliteitskaders 

CONO-opleidingen’. Het voornemen was dit project in 2012 voort te zetten, met als beoogde 

uitkomst een herziening van de erkenningseisen en de erkenningsprocedure voor de diverse 

opleidingen, waaronder de specialistenopleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch 

neuropsycholoog.  

Door omstandigheden heeft het CONO-project in 2012 ernstige vertraging opgelopen. Onduidelijk 

is of, en zo ja, hoe het project in 2013 zal worden voortgezet. 

 

Wijziging governance specialistenopleidingen 

In het kader van het door het CONO geïnitieerde project ‘Kwaliteitskaders CONO-opleidingen’ zijn 

ook voorstellen gedaan voor een wijziging van de governancestructuur van de opleidingen. Deze 

vorstellen zijn besproken in de vergadering van het College van 31 januari. In overleg met het 

CONO is besloten de uitwerking van de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de 

specialistenopleidingen ter hand te nemen in samenhang met de wijziging van de 

governancestructuur voor de andere BIG-opleidingen die ressorteren onder het CONO, te weten de 

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ.  

 

Evaluatie visitatie opleidingen klinisch psycholoog 

In 2011 vond de eerste visitatie plaats van de opleidingen tot klinisch psycholoog door de RSG. Op 

basis hiervan heeft de RSG een aantal aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de regelgeving 

met betrekking tot de opleiding. Deze aanbevelingen zijn in 2012 verder uitgewerkt door een 

gezamenlijke commissie van College en RSG. Het verslag van de commissie werd besproken in de 

vergadering van het College van 13 september. De uitkomsten van deze bespreking zullen worden 

meegenomen in de voorgenomen aanpassing van het besluit Specialisme klinisch psycholoog en 

het besluit Erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog. Deze aanpassing zal in 2013 zijn beslag 

krijgen.  

 

Evaluatie en aanpassing besluit herregistratie 

In 2011 vond de eerste herregistratieronde plaats van klinisch psychologen die bij de opening van 

het specialistenregister klinisch psycholoog waren ingeschreven in het register. Aansluitend werd 

door College en Registratiecommissie een onderzoek verricht onder specialisten naar hun 

ervaringen met het huidige herregistratiebesluit en de herregistratieprocedure. De resultaten 

hiervan werden gepubliceerd in het rapport ‘Herregistratie onder de loep’, dat in april 2011 

verscheen.  

In 2012 werd een gezamenlijke commissie ingesteld van College en RSG met als opdracht een 

geïntegreerd voorstel te ontwikkelen voor de aanpassing van het besluit herregistratie en de 

daarop gebaseerde beleidsregels van de RSG. Het rapport van de commissie werd besproken in de 

vergadering van het College van 13 september. Op basis van de uitkomsten van deze bespreking is 

een begin gemaakt met de aanpassing van het besluit herregistratie. Een voorgenomen nieuw 

besluit Herregistratie-eisen gezondheidszorgpsycholoog-specialisten werd op 27 november 

besproken in het College. Definitieve vaststelling van het besluit zal naar verwachting medio 2013 

plaatsvinden.  
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Wijziging besluit herintreding  

Het in 2011 gewijzigde besluit herintreding werd op 25 juni goedgekeurd door de Minister en trad 

met terugwerkende kracht per 1 juni in werking.  

 

Besluit inzake instelling opleidingsregister 

Vanuit het ministerie van VWS ontving het College het verzoek mee te werken aan de 

totstandkoming van een opleidingsregister voor de psychologische BIG-opleidingen en de borging 

daarvan in regelgeving. In samenwerking met het CONO en in afstemming met de Kamer 

Gezondheidszorgpsycholoog en de Kamer Psychotherapeut is een aanzet gegeven tot de daartoe 

benodigde besluiten.  

 

E. Overige activiteiten 

Externe contacten 

In 2011 werd op ambtelijk niveau intensief contact onderhouden met diverse voor het functioneren 

van het College relevante andere partijen, zoals het FGzP-bestuur, de RSG, de 

beroepsverenigingen en de Kamer Psychotherapeut. Daarnaast was het College tot maart 2012 

vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het CONO. Verder participeerde de secretaris van 

het College in het periodiek overleg van de secretarissen van de specialistencolleges van BIG-

beroepen met artikel 14-specialismen. Dit overleg kwam in 2012 twee maal bijeen.  

 

Voorlichting  

De activiteiten op het gebied van voorlichting bestonden uit de beantwoording van vragen van 

individuele specialisten door de secretaris en bijdragen aan de website van de Federatie.  

Daarnaast werd ten behoeve van de informatievoorziening voor leden van College en RSG, 

opleidingsinstellingen en andere belanghebbenden een bundel samengesteld en verspreid van alle 

regelgeving en beleidsregels met betrekking tot de specialismen. 

 

Advisering RSG  

De secretaris van het College is tevens adviserend lid van de RSG. Een kwestie die in 2012 met 

name de aandacht vroeg waren de juridische procedures inzake besluiten in het kader van de 

overgangsregeling voor registratie als klinisch neuropsycholoog. Zie voor nadere informatie 

hieromtrent het verslag van de RSG (hoofdstuk III).  

 

Advisering Kamer 

Het College heeft een adviserende taak met betrekking tot de erkenning van profielen door de 

Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en het CONO. 

In 2012 ontving het College geen verzoeken voor advies van de Kamer.  

 

Voorstel stroomlijning opleidingsroute tot specialist 

In de vergadering van 13 september werd een voorstel besproken voor de stroomlijning van de 

opleidingsroute voor specialisten. Doel hiervan is de opleiding tot specialist aantrekkelijker te 
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maken, met name voor high potential studenten aan de universiteit en in de opleiding tot gz-

psycholoog. 
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III. REGISTRATIECOMMISSIE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG (RSG) 

 

1. Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) verantwoordelijk voor de instelling van registers 

van gezondheidszorgpsychologen-specialist zoals bedoeld in de Wet BIG, het inschrijven van 

personen in deze registers, het hernieuwen van de inschrijving (herregistratie), de erkenning van 

opleidingsinstellingen en hoofdopleiders en het houden van toezicht op de naleving van besluiten 

van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog door de erkende opleidingsinstellingen 

en hoofdopleiders.  

 

Sinds 1 januari 2009 bestaan er twee specialistenregisters voor gezondheidszorgpsychologen: het 

register van klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen.  

 

In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de werkzaamheden van de RSG in 2012. 

 

2. Samenstelling, uitvoeringscommissies en vergaderingen 

Samenstelling RSG 

De RSG bestaat uit twaalf gewone leden. Vier leden worden benoemd op voordracht van het 

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), twee leden op voordracht van de Nederlandse 

vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en zes leden op voordracht van de 

opleidingsinstellingen die de opleiding tot specialist verzorgen (afzonderlijk dan wel gezamenlijk). 

Elk van de leden moet een plaatsvervanger hebben. De (plaatsvervangend) leden van de RSG 

moeten allen specialist zijn. De leden zitten in de RSG zonder last of ruggespraak. 

 

Daarnaast kent de RSG de volgende adviserend leden: de secretaris van het College, een 

vertegenwoordiger namens de gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist, een 

vertegenwoordiger namens de praktijkopleiders en een vertegenwoordiger namens de 

coördinatoren van de opleidingen tot specialist.  

 

Benoeming van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden gebeurt door het bestuur 

van de FGzP. 

  

In 2012 vonden de volgende wijzigingen plaats in de samenstelling van de RSG:  

- Mevrouw drs. M.J.L. Wansink-Lokerman en de heer drs. L.A.E. de Vooght werden benoemd tot 

lid op voordracht van het NIP. Daarvoor waren zij al plaatsvervangend lid van de RSG; 

- mevrouw drs. J. van der Sluis is benoemd tot plaatsvervangend lid van mevrouw drs. A.H. 

Bovenhoff op voordracht van de gezamenlijke opleidingsinstellingen; 

- in 2012 waren er geen vertrekkende leden. 

 

Bijlage 3 bevat een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden op 31 

december 2012.  
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Op 31 december 2012 had de RSG zeven vacatures. 

 

De voorzitter van de RSG was de heer dr. W.J. de Waal en de vicevoorzitter de heer  

prof. dr. R.W.H.M. Ponds. De secretaris van de RSG was mevrouw mr. J. Siemons. 

 

Uitvoeringscommissies 

De RSG heeft op basis van artikel 19 van de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog de 

mogelijkheid om uitvoeringscommissies in het leven te roepen.  

 

In 2012 bestonden de volgende uitvoeringscommissies: 

- de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK); 

- de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Neuropsycholoog (CURN); 

- de Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE); 

- de Accreditatiecommissie overgangsregeling klinisch psycholoog. 

De CUE kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen: op 22 augustus 2012 en op 28 november 2011. 

De CURN kwam één keer bijeen: op 11 januari 2012 en heeft daarnaast veelvuldig telefonisch en 

per e-mail overlegd. De overige commissies kwamen in het verslagjaar niet bijeen.  

De accreditatiecommissie overgangsregeling klinisch psycholoog beëindigde haar werkzaamheden 

omdat alle studieadviezen uit de overgangsregeling voor klinisch psychologen in het verslagjaar 

zijn afgelopen. 

 

Voor een overzicht van de taken en samenstelling van de uitvoeringscommissies op 31 december 

2012 wordt verwezen naar bijlage 4. 

 

Vergaderingen 

In het verslagjaar kwam de RSG vier keer bijeen: op 17 februari, 27 april, 6 juli en 5 oktober. 

 

3. Register klinisch psychologen 

Sinds 1 januari 2006 is de RSG houder van het specialistenregister van klinisch psychologen. Het 

register bevat zowel klinisch psychologen uit de overgangsregeling als klinisch psychologen die de 

reguliere opleiding met goed gevolg hebben afgerond bij een door de RSG erkende 

opleidingsinstelling en hoofdopleider. 

 

Op 31 december 2012 bevatte het register 2.055 klinisch psychologen.  

 

De overgangsregeling klinisch psycholoog die op 23 september 2006 is gesloten, kende de 

mogelijkheid om aanvragers die niet voldeden aan de eisen op het gebied van vakbekwaamheid 

een studieadvies te geven. De ontvanger kreeg vijf jaar de tijd om aan het studieadvies te voldoen. 

Bijna alle studieadviezen liepen af in 2012. 

 

Op dit moment is instroom in het register alleen nog mogelijk na afronding van de reguliere 

opleiding tot klinisch psycholoog en voor buitenslands gediplomeerde klinisch psychologen. Per jaar 

ronden gemiddeld 50 personen de reguliere opleiding tot klinisch psycholoog af. 
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4. Register klinisch neuropsychologen 

Het register van klinisch neuropsychologen bestaat sinds 1 januari 2009. Op 31 december 2012 

bevatte het register 109 klinisch neuropsychologen.  

 

Instroom in het register was mogelijk via een overgangsregeling. Deze is inmiddels gesloten. 

Momenteel is instroom alleen mogelijk na afronding van de reguliere opleiding tot klinisch 

neuropsycholoog en voor buitenslands gediplomeerde klinisch neuropsychologen. De opleiding tot 

klinisch neuropsycholoog start sinds 2004 elke twee jaar met 16-18 opleidelingen per 

opleidingsjaar. In april 2012 is de meest recente groep gestart. 

 

5. Buitenslands gediplomeerden 

Sinds 1 oktober 2008 kunnen gezondheidszorgpsychologen met een buitenlands diploma bij de 

RSG om verzoeken van erkenning van hun buitenlandse beroepskwalificatie en vervolgens om 

registratie als specialist. Toetsing vindt plaats aan de hand van het Besluit buitenslands 

gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten en aan het hierop gebaseerde beleid van 

de RSG. 

 

In het verslagjaar werd geen enkel verzoek ontvangen om registratie als klinisch psycholoog of als 

klinisch neuropsycholoog op basis van een buitenlandse beroepskwalificatie.  

 

6. Herregistratie 

De inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Daarna moet een specialist zich 

opnieuw laten registreren. Hij moet daartoe een verzoek om herregistratie indienen bij de RSG. Als 

hij dit niet doet, wordt zijn registratie doorgehaald op de dag die volgt op het aflopen van zijn 

registratietermijn. Het toetsingskader van de RSG bij de beoordeling van verzoeken om 

herregistratie, is het besluit Herregistratie van het CSG -dat op 1 april 2007 in werking is getreden- 

en de beleidsregels die de RSG ter uitvoering van dit besluit heeft vastgesteld.  

 

In het verslagjaar werden 138 verzoeken om herregistratie ingediend bij de RSG. Daarnaast liepen 

18 registraties af zonder dat betrokkene om herregistratie verzocht. 

 

7. Erkenning opleidingsinstellingen en hoofdopleiders (toezicht) 

Klinische psychologie 

De voorwaarden voor de erkenning van de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders om de 

opleiding tot specialist klinisch psycholoog te verzorgen, staan in het Besluit erkenningseisen 

opleiding klinisch psychologen (BEOKP).  

 

Op 31 december 2012 waren de volgende instellingen voor onbepaalde tijd erkend zonder 

aanvullende voorwaarden: 

1. de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam (V&O gezamenlijk met Utrecht): mevrouw prof. dr. 

E.H.M. Eurelings-Bontekoe; 
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2. de stichting PDO-GGZ Utrecht (V&O gezamenlijk met Leiden/Rotterdam): mevrouw dr. M.M. 

Rijkeboer; 

3. de stichting PDO-GGZ Utrecht (K&J): mevrouw prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld; 

4. het samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijk-instellingen PDO-

GGZ, regio Oost-Nederland: de heer dr. G.P.J. Keijsers (V&O); 

5. de stichting RINO Zuid-Nederland (V&O): de heer dr. G.P.J. Keijsers;  

6. het samenwerkingsverband RUG en de stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-

Noord-Nederland (V&O): de heer dr. A. de Keijser;  

7. de stichting PDO-GGZ Amsterdam (V&O): de heer dr. R.J. Takens. 

 

Volgens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog dienen alle opleidingsinstellingen en 

hoofdopleiders eens in de vijf jaar te worden gevisiteerd. De laatste visitatieronde vond plaats in 

2011 en is in 2012 afgerond. Eind 2012 verspreidde de RSG een vragenlijst onder de instellingen in 

het kader van het toezicht 2011-2012. 

 

Klinische neuropsychologie 

De opleidingsinstelling tot klinisch neuropsycholoog is de stichting PaON met als hoofdopleider 

mevrouw prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld. Beide zijn met ingang van 1 januari 2011 voor 

onbepaalde tijd erkend zonder aanvullende voorwaarden. De visitatie van deze instelling vindt 

plaats in 2013. 

  

8. Bezwaar en beroep 

De RSG is een zelfstandig bestuursorgaan zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Als 

gevolg hiervan kan tegen besluiten van de RSG bestuursrechtelijk bezwaar worden gemaakt en 

beroep worden ingesteld bij de rechter.  

 

Bezwaarzaken 2012 

Een belanghebbende kan tegen besluiten van de RSG bezwaar maken. Deze worden behandeld 

door een onafhankelijke adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet 

bestuursrecht.  

 

In 2012 werd één bezwaarschrift ingediend. Het betrof een belanghebbende uit de 

overgangsregeling voor klinisch neuropsychologen. Aan de orde was of de RSG al dan niet terecht 

had geweigerd een vrijstelling aan deze persoon te geven. De adviescommissie adviseerde in 

bezwaar om de weigering ongedaan te maken. De RSG heeft dit advies opgevolgd en 

belanghebbende is alsnog geregistreerd als klinisch neuropsycholoog. 

 

In 2012 kwamen geen bezwaren binnen in het kader van herregistratie. In een bezwaardossier 

herregistratie uit 2011 werd begin 2012 een schikking bereikt tussen de RSG en belanghebbende.  
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Beroepszaken 2012 

Herregistratie 

In 2012 speelde één beroepszaak bij de bestuursrechter Utrecht tegen de weigering van de RSG 

om een klinisch psycholoog voor herregistratie in aanmerking te laten komen. De bestuursrechter 

oordeelde dat de weigering van de RSG in stand kon blijven. Wel vond een proceskosten-

veroordeling plaats in dit dossier. 

 

Overgangsregeling klinisch neuropsychologen 

Op 13 juni 2012 was de zitting bij de bestuursrechter Amsterdam van drie eisers van wie de RSG 

voor de tweede keer (en thans inhoudelijk gemotiveerd) de publicaties van onvoldoende 

wetenschappelijk niveau vond. Op aandringen van de rechter heeft de RSG een schikkingsvoorstel 

gedaan aan de drie betrokkenen, inhoudende dat zij direct werden toegelaten tot de toets. Als zij 

de toets met succes hadden afgelegd, kregen zij vervolgens vier jaar de tijd om hetzij een 

dissertatie op te stellen hetzij twee wetenschappelijke artikelen te schrijven waarvan één als eerste 

auteur hetzij drie wetenschappelijke artikelen als medeauteur.  

Twee van de drie eisers wezen het schikkingsvoorstel van de hand. Deze dossiers liepen nog ten 

tijde van het opstellen van dit jaarverslag. De derde eiser accepteerde het voorstel maar verzocht 

vervolgens om vrijstelling van de toets. De RSG heeft dit verzoek in 2013 afgewezen. Ten tijde van 

het schrijven van dit jaarverslag was de bezwaartermijn in dit dossier nog niet verlopen. 

 

De RSG had eind 2011/begin 2012 hoger beroep ingesteld bij de Raad van State tegen drie 

uitspraken van de rechtbank Amsterdam. Daarnaast had een belanghebbende die bij de rechtbank 

Amsterdam geen gelijk had gekregen, eveneens hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De 

zittingen waren op 5 juli 2012; de RSG werd bijgestaan door een advocaat. De RSG verloor deze 

drie procedures. De vierde procedure werd door de wederpartij verloren. De Raad van State 

overwoog in haar uitspraken die de RSG heeft verloren, dat de besluiten van het CSG regelingen 

zijn van zuiver privaatrechtelijke aard. De RSG moet de regelingen als uitgangspunt nemen maar 

dient daarnaast steeds na te gaan of de gevolgen van haar besluiten niet onevenredig zijn in 

verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen. In deze dossiers oordeelde de Raad van State 

dat de rechtbank in eerste aanleg terecht had geoordeeld dat de RSG dit ten onrechte had 

nagelaten. Als de RSG dit wel had gedaan, was zij tot een ander oordeel gekomen. De drie 

verweerders zijn naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State alsnog toegelaten tot 

het afleggen van de toets uit de overgangsregeling. 

 

Beroepszaken buitenslands gediplomeerden 

In 2012 vond de verdere behandeling plaats bij de bestuursrechter van een aanvrager met een 

Hongaars diploma. Eind 2011 had de RSG besloten om deze aanvrager een compenserende 

maatregel op te leggen zoals bedoeld in de richtlijn 2005/36/EG. De aanvrager besloot vervolgens 

door te procederen omdat zij gecompenseerd wilde worden voor de opgelopen vertraging en de 

proceskosten. Op 9 mei 2012 vond een tweede zitting plaats bij de rechtbank Amsterdam. In deze 

zaak is op aandringen van de rechter besloten om te trachten tot een schikking te komen. Dit is 

niet gelukt. De RSG heeft in 2013 aan de aanvrager een aanpassingsstage opgelegd. Hiertegen 

heeft aanvrager een bezwaarschrift ingediend. De derde zitting bij de rechtbank vond plaats op 22 
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april 2013. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag had de rechter nog geen uitspraak 

gedaan. 

 

9. Overige activiteiten 

Projectcommissies herregistratie en toezicht 

Een afvaardiging van de RSG bestaande uit twee leden RSG en de secretaris stelde in 2012 samen 

met een afvaardiging van het CSG twee rapportage op met aanbevelingen aan RSG en CSG om te 

komen tot verbeteringen in het proces van herregistratie en in het proces van toezicht op de 

opleidingsinstellingen. De rapportages zijn positief ontvangen door zowel RSG als CSG. In 2013 

zullen de rapportages worden verwerkt in de regelingen van het CSG en de beleidsregels van de 

RSG. 

 

Herintreding 

Het aangepaste Besluit herintreding is op 1 juni 2012 in werking getreden. Volgens het aangepaste 

Besluit kan een voormalig geregistreerd specialist herintreden als hij over een langere periode aan 

de eisen voor herregistratie voldoet. Het nieuwe besluit leidde tot aanpassing van de digitale 

dossiers van de RSG. Op 31 december 2012 had de RSG 18 dossiers opengesteld van mensen die 

mogelijk willen herintreden. Daarnaast verzocht 2 personen daadwerkelijk om herintreding; beide 

verzoeken werden gehonoreerd. 

 

Overleg met adviescommissie 

Op 3 december 2012 vond een evaluerend gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van het 

bestuur FGzP, de RSG en de adviescommissie. Geconcludeerd werd dat de samenwerking tussen 

de RSG en de adviescommissie goed verloopt. Er werden daarnaast een aantal goede 

werkafspraken voor de toekomst gemaakt. 

 

Advisering besluiten CSG 

Artikel 9, derde lid, van de Specialismenregeling bepaalt dat het CSG over elk voorgenomen besluit 

advies moet inwinnen bij de RSG ter zake van de uitvoeringsaspecten van dat besluit.  

 

De RSG adviseerde het CSG in 2012 positief over een aantal voorgenomen wijzigingen in de 

besluiten erkenningseisen voor de opleiding tot klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog en de 

Besluiten op het gebied van supervisie, leertherapie en werkbegeleiding. Dit in verband met de 

behoefte in het veld aan duidelijke kwaliteitseisen voor de praktijkbegeleiders in de opleiding tot 

specialist-gezondheidszorgpsycholoog. 

  

Deelname Werkgroep uitvoerend internationaal + 1-loket 

De secretaris van de RSG had in het verslagjaar zitting in de Werkgroep uitvoerend internationaal 

(WUI). In deze werkgroep hebben zitting alle beroepsorganisaties Wet BIG en het CIBG, de houder 

van het BIG-register voor de basisberoepen. In de werkgroep wordt het Europese beleid en 

veranderingen daarin besproken voor zover van belang voor de registerhouders. Een van de 

projecten van de WUI is het project ‘1-loket’. Dit project wil komen tot één loket voor indiening van 

erkenning van buitenlandse diploma’s zowel voor het basisberoep als voor het specialisme. In 2012 
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is het 1-loket daadwerkelijk van start gegaan in de vorm van een pilot. De secretaris RSG zit in de 

stuurgroep 1-loket. 

 

Bij de uitvoering van de pilot 1-loket is gebleken dat de regelgeving van de 

specialistenverenigingen voor de buitenlandse specialisten moet worden aangepast. In de 

regelingen moet een onderscheid komen tussen de erkenning van de buitenlandse 

beroepskwalificatie en de inschrijving in het Nederlandse specialistenregister. Dit zijn twee 

besluiten. Dit onderscheid bestaat nu niet. Eind 2012 is een aanvang gemaakt met de aanpassing 

van de desbetreffende besluiten van het CSG.  

 

Oprichting ENPCA 

In 2012 is een Europees netwerk van psychological competent authorities (ENPCA) opgericht. De 

initiatiefnemer was België. Een eerste bijeenkomst vond plaats te Brussel in oktober 2012. Het 

netwerk heeft onder meer tot doel kennisuitwisseling en uniformering van kwaliteitseisen.  

 

Andere vorm van intercollegiale toetsing: kwaliteitsvisitaties NIP 

Op 6 juli 2012 besloot de RSG de genoten kwaliteitsvisitaties NIP van vrij gevestigden te erkennen 

als een andere vorm van intercollegiale toetsing die meetelt voor herregistratie. In 2010 en 2011 

waren de kwaliteitsvisitaties van de sectie PAZ van het NIP en van de NVVP al als zodanig erkend. 
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IV. ADVIESCOMMISSIE 

 

1. Algemeen 

Volgens de Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog moeten belanghebbenden, 

gezondheidszorgpsychologen, bezwaar kunnen maken tegen besluiten van de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG). Hiervoor is een onafhankelijke adviescommissie 

op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht ingesteld. Deze onafhankelijke adviescommissie 

adviseert de RSG over de afdoening van bezwaren tegen besluiten van de RSG dienaangaande. 

 

2. Samenstelling en vergaderingen 

De commissie telt vijf leden en is benoemd door het bestuur van de FGzP. De voorzitter is jurist, de 

leden zijn psychologisch specialist. De nadere regels voor de behandeling van bezwaarschriften zijn 

vastgelegd in de specialismenregeling en in het reglement van de Adviescommissie 

Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog, ex artikel 33. 

 

In het verslagjaar bestond de commissie uit de leden mevrouw drs. M.A. Broekhuizen-Holtes, 

klinisch psycholoog, de heer drs. W.P. den Boer, klinisch psycholoog, de heer dr. Th.A.M. Deenen, 

klinisch psycholoog en prof. dr. H. van der Vlugt, klinisch neuropsycholoog. 

De commissie stond onder voorzitterschap van de heer mr. W. van den Brand, als 

plaatsvervangend voorzitter trad op de heer mr. T. Vroon. 

 

Als toegevoegde ambtelijk secretarissen traden op de heer A.C. Kuijten, mevrouw mr. L.M. 

Spittuler en mevrouw mr. J.A. Rendering. De ambtelijk secretarissen verdeelden onderling de 

werkzaamheden voortvloeiend uit de binnengekomen bezwaren en de daarop volgende 

hoorzittingen, het maken van de zakelijke verslagen en het vervaardigen van de conceptadviezen 

voor de voorzitters en leden van de commissie. 

 

Bijlage 5 bevat een overzicht van de leden op 31 december 2012.  

 

3. Activiteiten en resultaten van de Awb adviescommissie 

A. Behandeling bezwaren tegen besluiten van de RSG betreffende buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorgpsycholoog-specialisten 

In het verslagjaar 2012 zijn er geen nieuwe bezwaren tegen besluiten van de RSG betreffende 

Buitenslands gediplomeerden bij de commissie aangemeld. 

 

B. Behandeling bezwaren tegen besluiten van de RSG betreffende registratie klinisch 

neuropsycholoog 

In het verslagjaar 2012 is aan de commissie één bezwaar voorgelegd ter advisering aan de RSG. 

De inhoud van het bezwaar betrof belanghebbende geen vrijstelling te verlenen van de toets, zoals 

bedoeld in het eerste lid van artikel 12 van het Besluit klinische neuropsychologie. 
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Het advies van de commissie was het bezwaar van belanghebbende gegrond te verklaren, het 

bestreden besluit in te trekken en een nieuw, zorgvuldig gemotiveerd besluit te nemen met in 

achtneming van de door de commissie gegeven overwegingen. 

 

C. Behandeling bezwaren tegen besluiten van de RSG betreffende registratie klinisch psycholoog 

In het verslagjaar 2012 heeft de commissie geen activiteiten meer ondernomen ten behoeve van 

de behandeling van de bezwaren tegen besluiten van de RSG op grond van het Besluit 

herregistratie-eisen gezondheidszorgpsycholoog-specialisten, daar de commissie alle bezwaren in 

2011 had afgehandeld. 

 

Samenvattend 

Het advies van de commissie was voor 1 belanghebbende: het bezwaar gegrond te verklaren, het 

bestreden besluit in te trekken en een nieuw, zorgvuldig gemotiveerd besluit te nemen met in 

achtneming van de door de commissie gegeven overwegingen. 

 

Tot Slot 

In december van het verslagjaar is er overleg geweest tussen de voorzitter en vicevoorzitter van 

de adviescommissie met de voorzitter en secretaris van het bestuur en de secretaris van de RSG. 

Aan de orde zijn geweest: 

- een evaluatie van werkzaamheden van de adviescommissie en de samenwerking tussen de 

adviescommissie en de FGzP, hetwelk tot een positief oordeel leidde; 

- de uitspraken van de Raad van State inzake beroep van een aantal klinisch neuropsychologen 

en 

- afspraken tussen het bestuur van de FGzP, de RSG en de adviescommissie, waaronder: 

- het samenstellen van een informatiepakket voor nieuwe leden van de adviescommissie; 

- het door het bestuur benaderen van een tweede klinisch neuropsycholoog als lid voor de 

adviescommissie; 

- het door het bestuur benaderen van klinisch psychologen als leden voor de adviescommissie 

gezien de zittingsduur van de huidige leden en het samenstellen van een lijst van aftreden van 

de huidige en toekomstige leden; 

- het voor een hoorzitting in een bezwaar toesturen van het verweer van de RSG en 

- een volgend gelijksoortig overleg plannen in december 2013 door het bureau van de FGzP. 

 

Tot zoverre het overleg tussen de voorzitter en vicevoorzitter van de adviescommissie met de 

voorzitter en secretaris van het bestuur en de secretaris van de RSG. 
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V. ACCREDITATIECOMMISSIE 

 

1. Algemeen 

De Accreditatiecommissie Herregistratie beoordeelt aanvragen van aanbieders om accreditatie van 

bij- en nascholing in het kader van de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. 

Om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen, moeten zij gemiddeld minimaal 16 uur per 

jaar geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. 

Aanvragen tot accreditatie dienen in beginsel te worden gedaan door aanbieders van cursussen, 

workshops en seminars. Specialisten kunnen via de website het geaccrediteerde aanbod van bij- en 

nascholing raadplegen. Ook kunnen specialisten buitenlands aanbod (bijvoorbeeld 

wetenschappelijke congressen) zelf ter accreditatie voordragen. 

 

2. Samenstelling en bijeenkomsten 

De Accreditatiecommissie herregistratie is een onafhankelijke commissie die direct onder het 

bestuur FGzP ressorteert. De leden van de accreditatiecommissie zijn klinisch psycholoog en/of 

klinisch neuropsycholoog en beschikken over een ruime kennis van de verschillende 

aandachtsgebieden op het gebied van de specialismen en de daarbij behorende 

opleidingsmogelijkheden. 

 

In het verslagjaar bestond de accreditatiecommissie uit acht leden. Bijlage 6 bevat een overzicht 

van de leden van de accreditatiecommissie in het jaar 2012. 

 

De accreditatiecommissie werd ondersteund door een ambtelijk secretaris, mr. P.M. Smids, en een 

accreditatiecoördinator, mw. H.M. Bakker. 

 

In 2012 kwam de accreditatiecommissie drie maal samen om te spreken over de inhoudelijke en 

procedurele behandeling van aanvragen. De afhandeling van de accreditatieaanvragen geschiedt 

volledig elektronisch, met behulp van het online elektronisch beoordelingssysteem PE-online. 

 

3. Activiteiten 

A. Behandeling aanvragen 

In totaal heeft de accreditatiecommissie in 2012 788 verzoeken tot accreditatie ontvangen. Hiervan 

waren 644 verzoeken tot accreditatie in het kader van de herregistratie tot klinisch psycholoog; 

hiervan werd 86% geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. 144 verzoeken betroffen accreditatie in het 

kader van de herregistratie tot klinisch neuropsycholoog. Hiervan werd 75% gehonoreerd. 

 

Het totaal aantal accreditatieaanvragen bedroeg in 2011 930. In 2012 is er dus sprake geweest 

van een lichte afname van het totaal aantal aanvragen (-15,3%). Ondanks de afname van het 

totaal aantal aanvragen is het aantal aanvragen voor de beroepsgroep klinisch neuropsychogen in 

2012 toegenomen met 18% (20) ten opzichte van 2011. 
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Overzicht aantal beoordeelde aanvragen ten opzichte van 2011 

 KP KNP 

 Beoordeeld Toegekend 

(deels/geheel) 

Beoordeeld Toegekend 

(deels/geheel) 

2011 806 691 (86%) 124 97 (78%) 

2012 644 554 (86%) 144 108 (75%) 

 

In 2012 zijn in totaal 29 bezwaarschriften ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn 14 

beoordelingen geheel of gedeeltelijk aangepast (48%). In 2011 lag het percentage aangepaste 

beoordelingen na bezwaar ook rond de 50%.  

In 2012 zijn geen beroepsschriften ontvangen. 

 

B. Kaderregeling accreditatie en beleidsregels 

In 2012 is de regeling voor accreditatie van bij- en nascholing in het kader van de herregistratie 

geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de enquête is in het najaar een begin gemaakt met de 

aanpassing van de accreditatieregeling en de accreditatieprocedures. Dit proces zal in 2013 worden 

afgerond. 

De Beleidsregels kaderregeling accreditatie herregistratie zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. 

 

C. Samenwerking met andere verenigingen 

In juni 2010 is de accreditatiecoördinator van start gegaan, in de persoon van mw. H.M. Bakker. 

Taak van de accreditatiecoördinator is om accreditatieaanvragen voor de deelnemende 

verenigingen te screenen op volledigheid en betaling, dit ter bevordering van een snellere 

afhandeling van de accreditatieaanvragen die bij de samenwerkende verenigingen worden 

ingediend. De samenwerkende verenigingen zijn: de FGzP, het NIP, de NVO, de VGCt, de VCgP en 

de NVRG. De accreditatiecoördinator heeft 8 uur per week ter beschikking voor de 

coördinatietaken. 

De gezamenlijke verenigingen zijn afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor overleg. Daarbij is 

onder meer aandacht geschonken aan de samenwerking met Xaurum (leverancier van het digitale 

accreditatiesysteem) en de onderlinge samenwerking. De samenwerkende verenigingen zijn 

tevreden over de samenwerking en verrichtingen van de coördinator. 
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VI. BUREAU 

 

Het bureau van de FGzP ondersteunt het bestuur en de andere gremia en is aanspreekpunt voor 

specialisten en andere externe partijen. Het bureau van de Federatie is gehuisvest bij het NIP.  

 

In 2012 is de samenstelling van het bureau gewijzigd. In de periode van 1 januari 2012 tot 1 mei 

2012 is de functie van hoofd bureau bij afwezigheid van mw. T. Pitstra voor 16 uur per week 

waargenomen door drs. M.J. Eujen. De financiële taken behorende bij de functie van hoofd bureau 

-zoals het opstellen van de jaarrekening 2011- zijn gedurende deze periode vervult door een 

externe kracht, dhr. E. Moen. 

Na 1 mei heeft dhr. Eujen de waarneming gecontinueerd. Met ingang van 1 augustus 2012 is dhr. 

Eujen definitief benoemd tot opvolger van mw. T. Pitstra als hoofd van het bureau.  

 

Eind november is besloten om het contract van de medewerker secretariaat, S. Hoogland niet te 

verlengen omdat zij door de start van haar stage onvoldoende tijd beschikbaar had om de functie 

volledig in te vullen. Begin november is de vacature uitgezet. Begin januari 2013 is de nieuwe 

medewerker secretariaat gestart. 

 

Het bureau bestond in 2012 uit de volgende (deeltijd)medewerkers: 

- drs. M.J. Eujen (hoofd bureau, 0,8 FTE, tot 1 augustus 0,4 FTE). Dhr. Eujen is uitvoerend 

verantwoordelijk voor de bemensing van het bureau en de financiële zaken van de Federatie. 

- Mw. H. Bakker (bureaumedewerker registratie en voorlichting en accreditatiecoördinator, 0,8 

FTE). Mw. Bakker is primair verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van de RSG 

en het geven van voorlichting. Daarnaast is zij als accreditatiecoördinator verantwoordelijk 

voor de doorgeleiding van aanvragen naar de verschillende verenigingen. 

- mr. P. Smids (secretaris accreditatie, 0,5 FTE). Dhr. Smids is verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van de accreditatiecommissie en de communicatie met aanvragers van 

accreditatie. Vanaf 1 oktober is de functieaanstelling van dhr. Smids tijdelijk uitgebreid met 0,1 

FTE voor de uitvoering van de extra werkzaamheden rondom de wijzigingen van de 

Kaderregeling accreditatie herregistratie.  

- Mw. S. Hoogland (algemeen administratief medewerker administratie, tot 1 december 0,5 

FTE). Mw. Hoogland verricht algemene administratieve taken, zoals postverwerking en 

ondersteuning van de secretarissen van de verschillende bestuursorganen. 

 

Alle bureaumedewerkers van de FGzP zijn in dienst bij het NIP en op detacheringbasis verbonden 

aan de Federatie. 
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BIJLAGE 1: SAMENSTELLING BESTUUR 

 

I. Leden 1 januari 2012 31 december 2012 

Namens Naam Naam 

NIP Timmermans, dhr. drs. J.M.H.P. (voorzitter) Timmermans, dhr. drs. J.M.H.P. 

(voorzitter) 

NIP Diesfeldt, dhr. dr. H.F.A. Zandvoort, mw. Dr. M.J.E. van  

NIP Schepman, dhr. drs. J.A.J.M. 

(penningmeester) 

Schepman, dhr. drs. J.A.J.M. 

(penningmeester) 

NIP El Boushy, mw. drs. M. El Boushy, mw. drs. M. 

NVO Vijfeijken, mw. dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken, mw. dr. C.H.J.A.M. van de 

NVO Vacature Korlaar, mw. drs. M. van 
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BIJLAGE 2: SAMENSTELLING CSG 

 

I. Leden  1 januari 2012 31 december 2012 

Namens Naam 

 (Plaatsvervanger) 

Naam 

 (Plaatsvervanger) 

NIP  Dijke, mw. dr. A. van 

 (vacature) 

Dijke, mw. dr. A. van 

 (vacature) 

NIP  Vacature 

 (Geertjens, mw. drs. L.J.J.M.) 

Baartman-Van Mook, mw.drs. 

M.J.A.C.P. 

 (Geertjens, mw. drs. L.J.J.M.) 

NIP  Soons, dhr. dr. P.H.G.M. 

 (vacature) 

Soons, dhr. dr. P.H.G.M. 

 (vacature) 

NIP  Alberink, mw. drs. A 

 (Jonker, dhr. drs. D.J.L.) 

Alberink, mw. drs. A 

 (Jonker, dhr. drs. D.J.L.) 

NIP  Reijen, mw. drs. J.R. van 

 (vacature) 

Reijen, mw. drs. J.R. van 

 (vacature) 

NVO Laarhoven-Aarts, mw. drs. C.M.A. van  

 (vacature) 

Vacature 

 (vacature) 

NVO Vacature  

 (vacature) 

Vacature  

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Eurelings-Bontekoe, mw. dr. E.H.M.  

 (Rijkeboer, mw. dr. M.M.) 

Eurelings-Bontekoe, mw. dr. E.H.M.  

 (Rijkeboer, mw. dr. M.M.) 

opleidingsinstellingen Keijsers, dhr. dr. G.P.J. 

 (vacature) 

Keijsers, dhr. dr. G.P.J. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Egger, dhr. prof.dr. J.I.M. 

 (vacature) 

Egger, dhr. prof.dr. J.I.M. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Swaab-Barneveld, mw. prof. dr. J.T. 

 (vacature) 

Swaab-Barneveld, mw. prof. dr. J.T. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Keijser, dhr. dr. A. de 

 (Takens, dhr. dr. R.J.) 

Keijser, dhr. dr. A. de 

 (Takens, dhr. dr. R.J.) 

   

II. Adviserend leden   

Registratiecommissie Siemons, mw. mr. J. Siemons, mw. mr. J. 

GGZ Nederland Anbeek, dhr. M.A. Anbeek, dhr. M.A. 

Revalidatie Nederland Hennink, mw. drs. J.H.  Hennink, mw. drs. J.H.  

Kamer Gz-psycholoog Baas, dhr. drs. J.A.M.  vacature 

gz-psychologen in 

opleiding tot specialist  

Berg, mw. drs. I. van den  Berg, mw. drs. I. van den  

praktijkopleiders  El Boushy, mw. drs. M. El Boushy, mw. drs. M. 

coördinatoren opleiding tot 

specialist 

Loon, mw. drs. M. van der  Loon, mw. drs. M. van der  
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BIJLAGE 3: SAMENSTELLING RSG 

 

I. Leden 1 januari 2012 31 december 2012 

Namens Naam 

   (plaatsvervanger) 

Naam 

   (plaatsvervanger) 

NIP mevrouw drs. F. Edens  

 (vacature) 

mevrouw drs. F. Edens  

 (vacature) 

NIP  mevrouw drs. M.J.L. Wansink-

Lokerman  

 (vacature) 

mevrouw drs. M.J.L. Wansink-

Lokerman  

 (vacature) 

NIP  mevrouw drs. L. van Iterson 

 (vacature) 

mevrouw drs. L. van Iterson 

 (vacature) 

NIP  de heer drs. L.A.E. de Vooght  

 (vacature) 

de heer drs. L.A.E. de Vooght  

 (vacature) 

NVO mevrouw drs. C.J. van Gendt-Van 

Evert 

 (vacature) 

mevrouw drs. C.J. van Gendt-Van 

Evert 

 (vacature) 

NVO Mevrouw drs. L.G. Bandsma 

 (vacature) 

Mevrouw drs. L.G. Bandsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. A.H. Bovenhoff 

 (mevrouw drs. J. van der 

Sluis) 

mevrouw drs. A.H. Bovenhoff 

 (mevrouw drs. J. van der 

Sluis) 

opleidingsinstellingen de heer dr. R.W.H.M. Ponds 

(vicevoorzitter) 

 (de heer dr. M.P.H. Hendriks) 

de heer dr. R.W.H.M. Ponds 

(vicevoorzitter) 

 (de heer dr. M.P.H. Hendriks) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. E.M.J. Graafsma 

 (vacature) 

mevrouw drs. E.M.J. Graafsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer dr. W.J. de Waal (voorzitter) 

 (de heer prof. dr. M.J.P.M. 

Verbraak) 

de heer dr. W.J. de Waal (voorzitter) 

 (de heer prof. dr. M.J.P.M. 

Verbraak) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. F. Zwanepol 

 (mevrouw drs. A.M. van 

Schagen) 

mevrouw drs. F. Zwanepol 

 (mevrouw drs. A.M. van 

Schagen) 

opleidingsinstellingen de heer prof. dr. R.P.C. Kessels 

 (mevrouw drs. B.A. Appels) 

de heer prof. dr. R.P.C. Kessels 

 (mevrouw drs. B.A. Appels) 

II. Adviserend leden   

Namens Naam Naam 

CSG de heer drs. P. van Drunen de heer drs. P. van Drunen 

specialisten in opleiding mevrouw drs. J. Delsing mevrouw drs. J. Delsing 

praktijkopleiders de heer drs. M. Cox de heer drs. M. Cox 

coördinatoren opleiding tot 

specialist 

mevrouw drs. S. Lamers mevrouw drs. S. Lamers 
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BIJLAGE 4: OVERZICHT COMMISSIE VAN UITVOERING RSG PER 31 DECEMBER 2012 

 

1. Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK) 

Taken: het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist klinisch psycholoog 

volgens de Overgangsregeling, inhoudelijk besluiten op verzoeken tot herregistratie klinisch 

psycholoog en daaraan ten grondslag liggende verzoeken en het inhoudelijk besluiten op verzoeken 

tot registratie als klinisch psycholoog van buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorgpsychologen. 

 

1. mevrouw drs. F. Edens (lid) 

2. vacature (lid) 

3. mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (voorzitter) 

4. vacature (plaatsvervangend lid) 

5. vacature (plaatsvervangend lid) 

secretaris: de heer drs. M.J. Eujen, hoofd Bureau FGzP 

  

2. Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Neuropsycholoog (CURN) 

Taken: het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist klinisch neuropsycholoog 

volgens de Overgangsregeling, inhoudelijk besluiten op verzoeken tot herregistratie klinisch 

neuropsycholoog en daaraan ten grondslag liggende verzoeken en het inhoudelijk besluiten op 

verzoeken tot registratie als klinisch neuropsycholoog van buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorgpsychologen. 

 

1.  de heer prof. dr. R.P.C. Kessels (voorzitter) 

2. de heer dr. R.W.H.M. Ponds (lid) 

3. de heer dr. M.P. Hendriks (lid) 

4. mevrouw drs. B.A. Appels (lid) 

secretaris: mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 

 

3.  Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE) 

Taak: het uitvoeren van de procedure tot erkenning van de opleidingsinstellingen en hoofdopleiders 

om de opleiding tot klinisch psycholoog te verzorgen en het adviseren van de RSG over de 

besluitvorming. 

 

1.  de heer dr. W.J. de Waal (voorzitter) 

2.  mevrouw drs. F. Zwanepol (lid) 

3.  mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (lid) 

4. de heer prof. dr. R.P.C. Kessels (lid) 

secretaris: mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 

  

4. Accreditatiecommissie overgangsregeling klinisch psycholoog 

Taak: het accrediteren van onderwijs in het kader van de Overgangsregeling klinisch psycholoog. 

De commissie heeft haar werkzaamheden in 2012 beëindigd. 
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BIJLAGE 5: SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 

 

I. Leden 1 januari 2012 31 december 2012 

 Naam Naam 

 Brand, dhr. mr. W. van den (voorzitter) Brand, dhr. mr. W. van den 

(voorzitter) 

 Vroon, dhr. mr. T. (vicevoorzitter) Vroon, dhr. mr. T. (vicevoorzitter) 

 Boer, dhr. drs. W.P. den Boer, dhr. drs. W.P. den 

 Broekhuizen-Holtes, mw. drs. M. A. Broekhuizen-Holtes, mw. drs. M. A. 

 Deenen, dhr. dr. Th. A. M. Deenen, dhr. dr. Th. A. M. 

 Vlugt, dhr. prof. dr. H. van der Vlugt, dhr. prof. dr. H. van der 
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BIJLAGE 6: SAMENSTELLING ACCREDITATIECOMMISSIE 

 

I. Leden 1 januari 2012 31 december 2012 

Namens Naam Naam 

 Luit, dhr. dr. J.E.H. van (voorzitter) Luit, dhr. dr. J.E.H. van (voorzitter) 

 Leeuw, dhr. drs. E.H.F. van der Leeuw, dhr. drs. E.H.F. van der 

 Brogtrop, mw. drs. J. Brogtrop, mw. drs. J. 

 Stavenga, mw. drs. A.M. Stavenga, mw. drs. A.M. 

 Dijkstra, mw. dr. J.B. Dijkstra, mw. dr. J.B. 

 Vandermeulen, dhr. drs. J.A.M. Vandermeulen, dhr. drs. J.A.M. 

 Op ’t Veld, mw. drs. N.J.M. Op ’t Veld, mw. drs. N.J.M. 

 Bosch, mw. drs. J.A.E.M. van den Bosch, mw. drs. J.A.E.M. van den 

 

 


